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Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testiilet!

L Tényállás és a diintés tatalmának részletes ismertetése

a)kozétkeztetés

Az onkormányzatwk a ťenĺúartásában vagy múködtetésében lévő óvodák, általános iskolak
és jogszabá|y a|apjtnkozétkeztetési feIadata szerinti kĺizépiskolák, valamint szociális intéz-
mények kozétkeńetési szolgáltatásanak e||átásáta 2015. augusztus 04, napjźn váIla|kozási
szerzőđést kötött a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel. A szerzőđés lehetőséget biztosít
a Kft. részére, hogy évente atátgyévetmege|őző évi, KSH áItal kozzétettkozétkeztetésre vo-
ĺatkoző szakági inflácíó mértékének megfelelően kezdeményęzze onkormanyzatunknál a
nyersanyagnorÍna dijának és azza| egyenes arányban avá||a|kozói díjnak az eme|ését, melyet
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A képviselo-testületi Ĺilés időpontj a:2016. máľcius 3. ..s2. napirend

T áłr gy : Javas lat étkeztetéss el kap cs olato s dii ntés ek meghoza ta|ár a

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, ahatározat elfogadásźů:roz minősített szavazaÍĺobb-
ség szfüséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véIeményezi X
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság vé|eményezi X
Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ szźlmáĺ a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý azF;mberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óterjesńés megtárgya|źsát.



a kozos megęgyezést követő hónap első napjától érvényesíthet. Jelenleg nem indokolt az ár-
emelés, így aKft.. a jcivőben is a 2015. november 01. napjától éľvényes nyersanyagáron és
v áIIa|kozői đíjj aI v égzi szolgćitatásćlt.

b) sztinidei gyermekétk eztetés

2016. januźn 01. napjától az önkormźnyzatoknak a bolcsőde és az óvoda záwatartása, vala.
mínt az iskolában a szünetek időtartama alatt kéreleĺn.re a déli meleg főétkezést a hátľányos
helyzetű gyerĺnek és a halmozottan lrátrányos lrelyzetű gyerlnek részére ilrgyenesen kell biz-
tosítaniuk, ezen felül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi ked-
v ezménytej ogosult gyermekek részéte ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szĺinidei gyermekétkeńetést a hátrányos helyzetu gyermek és a
ľendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek tekintetében a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek szźlmára
a bolcsődei ellátást nýjtó iĺtézmény és az ővoda zárvahrtásánakiđótartama alatt valameny-
nyi munkanapon köteles megszervezłi, és ennek keretén belül a szülő, töľvényes képviselő
kérelmének megfelelő időtartambaÍI az ađott gyermek részére biztosítani. Az előbbi esetbe
ĺemtartozó gyeľmekekszámźraanyári sztinetben legalább 43 munkanapon' legfeljebb anyá-
ri sziinet idótartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szĹinetben a tanév
renđjéhez igazođőan szünetenként az ađot. tanítási sziinet időtartamźra eső valamennyi mun-
kanapon köteles megszervezn| és ennek keretén beltil a szülő, törvényes képviselő kérelmé-
nek megfelelő időtartambarĺ az ađott gyeľmek részére biztosítaĺri.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezméný, a hátrźnyos helyzetet, halmozottan hátľányos
he|yzetet kérelemre a jegyző á||apítja meg a törvényes képviselő kérelmére. Hátrányos hely-
zet{Í az a rendszeľes gyermekvédelmi keđvezményre jogosult gyermek és nagykoruvá váIt
gyermek, aki esetébenaza|ábbi körülmények köziil egy fennáll:
a) a gyermeket egyĹĺtt nevelő mindkét szülő vagy a gyermeket egyedül nevelő sziJ|ő, a
családbafogađő gytm (legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggelrendelkęzik,
b) a szülő vagy a családbafogađő gyám alacsony foglalkoztatottsága (aktív koruak e||átásáĺa
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjźú. mege|őző
16 hónapon belül legalább lZhőnapig álláskeresőként nyilvríntartott személy),
c) a gyermek elégtelen lakókömyezete, illetve lakáskorülményei, ha megállapíthatő, hogy a
gyermek a teleptilésre vonatkoző integrá|t településfejlesztési stratégiábaĺr szegregátumnak
nyilvánított lakóköľnyezetben vagy felkomfortos, komfort nélkiili vagy szfüséglakásban, il-
letve olyan lakáskĺjľĹilmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlő-
déséhez szfüséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyelmekvédelmi kedvezményľe jogosult
gyeľmek és nagykoruvá vź.It gyermek, aki esetében az eIőzőekben említett körĹilmények kö-
zott Ie gaIźlbb kettő fennáll.

KeľületĹinkben a hátrányos helyzetú, halmozottan hátrányos helyzehl gyermekek létszźtma
korc sop oľto nként az a|źlbbiak szerint alakul :

korcsoport 0-2 év 3-5 év 6-13 év 14-17 év ]8 év és
afelett

osszesen

hátrányos helyzetli,
ha|mozotían hátrányos
helyzettiek sztrrn (fő)

94 172 s26 183 7 982

ebből kerületi intéz-
ménvbe iar (fő)

44 r40 445 r11 0 746

ebből nem kertileti m-
tézménybe iáľ (fő)

2 5 81 66 7 161
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korcsoport 0-2 év 3-5 év 6-13 év l4-]7 év ]8 év és
afelett

Ósszesen

rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben
részesülők ĺisszesen
(fő)

rf4 300 1116 450 240 2230

ebből nincs a hátľányos
helyzet, halmozottan
hátrlĺnyos helyzet meg-
állapíwa (fő)

30 128 s90 267 233 1248

Az Önkoľmányzatunk fenntaľtásában lévő Józsefuárosi Egyesített B<ilcsődékben és Naprafor-
gó Egyesített ovodában nincs egységes zárvatartás évkĺizi szünet vagy nyźrl szĹinet miat! a
feladatellátás és a napközbeni étkeztetés a szĹinetekben minimum egy tagintézményben fo-
lyamatosan biztosított, igy uönkoľmányzati fenntartású bölcsődébe, óvodábajarő gyeľmekek
esetében a sztinidei étkeztetés megszeľvezésérolnem kellgondoskodni. onkoľmányzatunknak
azon bölcsődei, óvodai intézménybe jźtrő, a szĺiniđei étkeztetés jogosultsági feltételeinek meg-
felelő gyermekek étkeztetését kell megszervez,li, akik nem Önkormanyzatlsĺlk fenntaľtásában
|évő intézménybe járnak és az ađott lntézmény esetében az évkozi vagy nyari szĹinet feltételei
fennállnak.

Az iskolak esetében különjogszabály rendelkezik atarútási napokľól és a szünetekről, esze-
rint a tavaszi sziinet: 20|6. mĺáľcius 24-tő|20I6. maľcius Z9-igtatt, anyari sztineĺ 2016. júni-
us 16-tól 2016. augusztus 3 l-ig tart. A 201612017 . tanév rendjéről szóló EMMI rendelet vár-
hatóan 20|6 májusában jelenik, ezért az őszi és téli szĹinet időpontjaľól jelenleg nincs rendel-
kezés. A tanítasi szĹinetek (őszi, té|i, tavaszi) napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolá-
nak _ szfüség esetén - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

A szĹinidei étkeztetéssel érintett jogosulti köľ tĺiľvényes képviselői februar hónapban íľásban
tájékoztatást kaptak a sztinidei étkeztetés lehetőségéről és kéľtĺik nyilatkozataikat a szĹinidei
étkeztetés igénybevételéről. Eszerint az oszi és téli szĹinetľe 36-36, a tavaszi sziinetre 38, a
nyáľi szünetľe 40 gyermek (összesen 150) esetében jelezték idáiga szĹilők, hogy igénybe kí-
vanjak venni a szĹinidei étkeztetést. A jogszabályi rendelkezések szerint a kéľelem nincs ha-
tándőhoz kö,tve, év ktizben bármikoľ benffitható.

Javasolt, hogy a sztinidei étkeztetést 20t6. évben ajelenlegi étkeztetési szolgéitatők lássfü el
(bölcsődék esetében a Jőzsefvźtosi Egyesített Bölcsődék, óvodak és iskolfü esetében a
PENSIO Minőségi Kozétkeztętés Kft.). A PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft-vel megkö-
tött vállalkozási szerzódés 5. 9. pontja lehetőséget biztosít a:ľa, hogy amennyiben az onkoľ-
mźnyzataközbeszeruési e|jańsban meghatározottak'hoz képest egyéb étkezéstípusokľa kívan-
ja igénybe venni aközétkeztetési szolgáltatást, azokel|átását a Szolgźútatő ellássa. A PENSIO
Minőségi Közétkeztetés Kft. az alábbi źtĺratett javaslatot a szolgźitatás e||éúásźĺra..

Iĺtkezés típusa
nettó noľma

(Ft/adag)
nettó eladásÍ áľ

@t/adag)
bľuttó eladási
áľ (Ft/adag)

óvoda esvtál étel ebédre 191,30 432,34 549,07

Isko|a alsó esvŁál étel ebédre 237,22 536,r2 680,87

Iskola felső esvtáL| étel ebédľe 269,12 608,fl 772,43

KtizépiskoIai esvtáI étel ebédľe f98,70 675,06 857,33

il. A beteľjesztés ĺndoka /*7-



Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testtiletnek a szolgáltatási önköltséget április 01-ig meg
kell állapítaĺia, valamint a tavaszi szunet idejére a szünidei gyermekétkeztetést biztosítania
kell, emiatt szükséges, hogy a Képviselő-testĺilet a2016. március 03. napi ülésén meghozza a
kozétkeńetéssel és a szĹinidei étkeztetéssel kapcsolatos dontését.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása
Az ővođai, iskolai közétkeztetési szolgáltatás díjainak feliilvizsgáIata, valamint a sztinidei
étkeztetés feltételeinek biztosítása.
A sztinidei étkeztetés esetében apénzngyi feđezetmeghatźlrozásánáI az iskoláskorú jogosuItak
j elenlegi |étszámáv aIj avasolt terv eznĹ
Allami támogatás összege: 9.097 .200 Ft
Ev közben igényelhető támogatás: 7.876.260
Kiadás 709 tanulóra (70 napra szźlmítva773 Ft}naplfő): 38.363.990 Ft
onkormanyzatunk részéróL2t.39O.53O Ft fedezetet igényel a sztinidei gyermekétkeztetésbiz-
tosítása 20|6. évben. Az ígénye|hető állami támogatással csak akkor lehet számolni, ha azt az
onkoľmanyzat megkapja. Ezért a működési cé|Íartalékľól - kozétkeńetés többletkĺiltségeire
2016. évi aľemelésľe _ 29.266.790,- Ft átcsoportosítása szĹikséges az étkeztetést bonyolító
JSZSZGYK költségvetésébe elszámolási kĺjtele zettség mellett.
A szĹinidei étkeztetéshez szükséges a gyeÍmekek felügyeletét is biztosítani, melyet a pedagó-
gusok látnának el 2.500,- Ft lfőlőra díjjal, mely megbízási díjként kerülne kifizetésre. Ehhez
sztikséges feđęzet összesen 2.500,- e Ft személyi juttatásra és 607,5 e Ft munkaađőt teľhelő
járulékokĺa, összesen 3.I07,5 e Ft, melynek fedezetét a működési céltaľtalékľőI - kozétkeńe-
tés tcjbbletköltségeiľe 2016. évi áremelésre - javasolunk biztosítani elszámolási kötelezettség
mellett.

IV. Jogszabályi kłirnyezet

A Képviselő-testület hatáskĺjrét a szerzódéskĺjtésre a Magyarországhe|yi önkoľmányzataiľól
sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény (Mötv.) 41. $ (6) bekezdése bińosítja, miszerint a képvi-
selő-testĹilet a feladatkĺjľébe tartoző kozszo|'gáItatások ęIlttástra szerzođést köthet, a 111. $
(2) bek. szerint a helyi önkormanyzat az éves költségvetéséből biztosiť1a a törvényben megha-
tározottkĺ jtelező,valamintĺ jnkéntvá||a|tf e|adatait.
A Képviselő-testület hatáskĺĺre a Gyeľmekek védelméről és a gyámugyi ígazgatásról szóló
1997. évi XXK. törvény z|lc. $(1) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjó|éti a|apeIlátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési ďíjaÍőI és az igénylésĺik-
h<jz felhaszná|hatő bizonyítékokról szóló 32812011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. $-ában
foglaltakon alapul.

Kéťtikazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a PENSIo Minőségi Kozétkeztetés Kft-vel (1103 Budapest, Kőér u. 5.) ,,Kcizétkeńetési
szoIgáItatéts ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével'' tźtgyban 2015.
augusztus 04. napján kötött vá||alkozási szerzőđés 4.5./ poĺtja a|apján 2016. évben a
nyersanyagnoľÍna és a vállalkozői díj emelését nem kívánja érvényesíti.

Felelős : polgĺírmester
Határiđó: 20I 6' maľcius 03.



2. 2016. évben aZ iskolai szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 55 napra
(2016.06.16-2016.08.31. kozötti idoszakban) -, a tavaszi, őszi és téli sztinetben a tanév
rendjéhez ĺgazođőan szünetenként az ađott tanítási szünet iđőtartaĺnáĺa eső munkanapokon
_ mindösszesen 70 munkanapon - biztosítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. marcius 03.

2016. évbeli a sztirriclei gyeľlrrekétkeztetés lrelyszírrérrek bĺjlcsođei sztinidőľc a Józscfuaľosi
Egyesített Bölcsőde székhelyét (1083 Bp', Szigetváľi u. 1.), óvodai sziinidőre a Napraforgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp', Tolnai L u' 7-9), iskolai sztinidőre a Lakatos
Menyhért Altalános Iskola és Gimnáziumot (1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.) jelöli
ki.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. március 03.

az ővođa| iskolai szünidei gyermekétkeńetési szolgáItatźst2016. évben a PENSIo Minő-
ségi Kĺizétkeztetés Kft-től ľendeli meg.

Felelős : pol gĺĺrmester
Hattríđő: 2016. március 03.

a) a2-4. pontokban foglaltak feđezetére 38.364 e Ft-ot biztosít a műktjđési céltaľtalék elői-
rźnyzatźnak terhére _ ľászoruló gyermekek intézményen kívüli szĺinidei étkeztetésének

központi költségvetési támogatása9'097 e Ft, közétkeńetés többletköltségeiľe 29.267 eFt
_ a JSZSZGYK koltségvetésében céljelleggel.

b) a nyĺĺľi sztinidei étkeztetéshez sztikséges gyermekfelügyeletre 3.107,5 e Ft-ot biztosít a
műkĺjdési céltartalék előirźnyzatĺĺnak terhérc _ kozétkeztetés többletk<jltségeire _ a

JSZSZGYK költségvetésében célj elleggel.

c) az apontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkjadás 11107-01 cím műktjdési cél és ál-
talános taľtalékon belül a céltartalék _ kĺ}telező feladat rászoruló gyermekek íĺtézményen
kíViili szĹinidei étkeńetésének központi költségvetési támogatása 9.097,0 e Ft, közétkęńe-
tés tcjbbletköltségeire 32.374,5 e Ft _ eloiráĺyzatárő| 4I.47I,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím _ k<jtelező feladat _ťlnanszírozási mfüödési kiadáson beltil azirányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirárryzatára.

d) a Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti Szolgálat 40109 cím _ kĺjtelező
feladat- ťĺnanszitozási mfüödési bevételeken belül azirźnyítőszewitźtmogatásként folyósĹ
tott támogatás fizetési sztm\án történő jőváírása e|óirźnyzatát 4I.47I,5 e Ft-tal és a kiadás
dologi elóírźnyzattLt 38.364,0 e Ft-tal, a személyi juttatás előirźnyzatát 2.500,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájárulási ađó e|őfuźnyzatát 607,5 e Ft-tal
megemeli.

e) felkéri a polgármesteľt, hogy a2016. évi költségvetési rendelet módosításźnáI ahattľo-
zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hatźĺrido: a)-d) pontoklg20l6. március 20', e) pont esetében a költségvetés kovetkező mó-
dosítása

6. felkéri a polgármestert a határozat 4. poĺrtja szerinti gyermekétkeztetési szolgáItatźts ellátá-

sával kapcsolatos szerződés megkötésére. 
5
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. maľcius 20.

7' felkéri a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺllcsődék vezetójét a bĺjlcsődei sziinet, a Józsefuáľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetójét az ővodai és az iskolai sziinidei
étkeztetéssel kapcso lato s feladatok ellátásara.

Felelős: polgármester
Határiďő : 20l 6. március 03.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály Családtá-
mogatási Iroda, Pénzügyi Ügyosĺály, Iozsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ, Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Egyesített ovoda

Budapest, 2016. február 23.

s-śł*ęs{ż]-
Sántha Péterné
alpolgáľmesteĺ

Ttiľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

dr.Mészár Eľika
aljegyzo


